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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att få kunskap om betydelsen av att elever redan i skolans 
tidiga år (årskurs F-3) grundlägger matematiska tabellkunskaper. För att besvara studiens 
frågeställningar har en systematisk litteraturstudie genomförts, det vill säga en systematisk 
inventering av för frågeställningarna relevant tidigare genomförd och publicerad forskning. 
Resultatet av litteraturstudien visar att grundläggande tabellkunskaper är en viktig del i att 
utveckla en god taluppfattning, vilket är karakteriserande för elever som är framgångsrika 
inom ämnet matematik. Vidare konstateras att tabellkunskaper grundar sig på mentala 
räknestrategier. Hur dessa strategier skall eller bör läras ut, är dock en fråga som besvaras 
lite olika av forskarna. Forskningen uttrycker däremot enighet om att undervisningen måste 
grunda sig på elevernas förståelse för strategierna. Förståelsen grundar sig enligt denna 
forskning på kommunikation och interaktion mellan lärare och elever och mellan elever. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: tabellkunskaper, räknestrategier, huvudräkning, grundläggande aritmetik, årskurs 
F-3 
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1 Inledning 
 
Utifrån erfarenheter som gjorts i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) 
inom ramen för grundlärarutbildningen, har jag noterat att minst hälften av eleverna i 
årskurs 3 räknar på fingrarna när de arbetar i läroboken eller gör de av Skolverket 
utvecklade Diamant-diagnoserna. Min upplevelse är att vfu-läraren medvetet och aktivt 
arbetar med dessa diagnoser i syfte att eleverna skall utveckla grundläggande 
tabellkunskaper, det vill säga att se samband och mönster mellan de fyra räknesätten och 
tillgodogöra sig grundläggande räknestrategier så som ”dubblor”, ”gå via tio”, att 3•4=4•3 
etcetera. Men är tabellkunskaperna grundlagda bara för att eleverna klarar diagnosen inom 
utsatt tid, när så många av dem fortfarande räknar på fingrarna?  
 
I samband med att vi på vfu-skolan har diskuterat hur man kan motivera eleverna att lära 
sig multiplikationstabellerna, berättade en lärare att hen ofta använde sig av sångklipp från 
Youtube. I dessa får eleverna exempelvis lära sig sexans tabell genom att till en melodi 
sjunga tabellen i form av sex-hopp (6, 12, 18 etcetera). Bidrar denna form av undervisning 
till att eleverna utvecklar en adekvat tabellkunskap avseende multiplikation? Eller riskerar 
eleverna att få en fragmenterad kunskap om multiplikationstabellen och dess syfte? 
  
Skollagen stipulerar att: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet” (Sveriges Riksdag, 2010, Kap 1§5). Vidare föreskriver läroplanen att: ”Genom 
undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att /…/ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter /…/” (Lgr 11, 2011, s 63). Skolans styrdokument 
förstärker och bekräftar därmed behovet av att undersöka ovanstående frågors relevans. 
 
Ytterligare en aspekt som gör det intressant att undersöka om och varför det är viktigt att 
eleverna i de yngre skolåren utvecklar grundläggande tabellkunskaper, är att svenska elever 
under de senaste 10-15 åren signifikant presterat allt sämre i internationella jämförelser 
såsom PISA (Programme for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) i bland annat matematik.  
 
Utvecklingen bekräftades i den senaste PISA-undersökningen som genomfördes 2012. 
Utifrån undersökningens resultat konstateras att ”svenska elevers genomsnittliga resultat i 
matematik har sjunkit med 16 poäng jämfört med 2009 och med 31 poäng jämfört med 
2003” (Skolverket, 2013, s. 10). I samma undersökning konstaterar Skolverket (2013, s 8) 
också att eleverna i 25 av OECDs 34 medlemsländer presterar signifikant högre resultat i 
matematik än eleverna i Sverige. Den senaste PISA-undersökningen bekräftar därmed de 
försämrade resultat som svenska elever uppvisade i matematik i TIMSS-undersökningen 
2007 (Skolverket, 2008a, s. 8). 
 
I en djupanalys av TIMSS 2007 (Skolverket, 2008b) konstaterar Bentley att en grund-
läggande orsak till svenska elevers försämrade resultat, är att elevernas taluppfattning och 
beräkningsprocedurer inte har utvecklats tilläckligt:  
 

Det som troligen händer idag är, att eleverna under de tidiga åren i grundskolan övar 
in felaktiga strategier och fortsätter att använda dessa strategier, vilka därmed befästs 
alltmer under flera skolår. De elever som klarar uppgifterna bäst tycks vara de, som 
också behärskar standardalgoritmerna för de fyra räknesätten. (Skolverket, 2008b, s. 
138) 
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Svenska elevers försämrades kunskaper i bland annat matematik, har under våren 2014 
även fått stor massmedial uppmärksamhet. I en debattartikel i Dagens Nyheter 2014-04-10 
beskriver Bennet och Löwing hur en försvagning av matematikämnet länge varit den 
svenska skolans sorgebarn. Det stora massmediala intresset har även inneburit ett ökat 
allmänintresse för frågan. Skolan och svenska elevers ämneskunskaper, speciellt i 
matematik och svenska, har kommit att bli en av de stora valfrågorna inför höstens 
riksdagsval.  
 
Att undersöka sambandet mellan grundläggande tabellkunskaper i årskurs F-3 och dess 
betydelse för elevernas framtida kunskapsutveckling i matematik, är relevant och kommer 
att bli en värdefull kunskap inför min kommande professionella gärning. 
 
 
 
2 Bakgrund 
 
I det här avsnittet undersöks närmare vad grundläggande tabellkunskaper innebär och vilka 
förkunskaper elever behöver ha för att kunna utveckla tabellkunskaper.   Med utgångs-
punkt från bland annat den studielitteratur som hittills inkluderats i lärarutbildningen, 
framgår att ett grundläggande mål i matematikundervisningen är att kunna hantera 
delfärdigheter och att se samband mellan räknesätten (Boaler, 2011, s. 128-130). Vidare 
konstateras att elever som är framgångsrika i sina matematikstudier har en intuitiv känsla 
för tal och hur de tolkas och används, så kallad taluppfattning (på engelska number sense) 
(Reys B & Reys R, 1995a, s. 28).  
 
2.1 Taluppfattning 
Taluppfattning (number sense), det vill säga att ha förmåga och vilja att förstå och bruka tal i 
olika situationer och sammanhang, betraktas av forskare inom området som ett av de mest 
grundläggande målen i all matematikundervisning (Reys B m.fl., 1995b, s. 23).  
 

Med taluppfattning menar vi en persons övergripande förståelse för tal och 
operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på 
olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva 
strategier för att använda tal och operationer. (Reys B, m.fl., 1995b, s. 23) 
 
Number sense är inte ett avgränsat kunskapsområde,/…./utan snarare ett kunnande 
som utvecklas och mognar med erfarenhet och kunskaper. (Reys B & Reys R, 1995a, 
s. 28) 

 
Även Löwing (2008) framhåller att en god taluppfattning är en förutsättning för att elever 
skall lära sig matematik: 
 

Taluppfattning handlar alltså om att ha en sådan känsla för hur talen är uppbyggda att 
man direkt, utan att reflektera över detta, kan operera med talen. (Löwing, 2008, s. 40).  

 
Kännetecknande för en elev med taluppfattning (number sense) är: 
 

• att hon/han tittar på ett problem i sin helhet, innan hon/han går i på detaljer. 
• att hon/han letar efter samband mellan tal och operationer och tar hänsyn till ett 

problems sammanhang. 
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• att hon/han väljer eller hittar på en metod som stämmer med den egna förståelsen 
av sambandet mellan tal, eller mellan tal och omvärld och strävar efter den mest 
effektiva representationen eller tolkningen av den givna uppgiften. 

• att hon/han använder hållpunkter, ”benchmarks”, för att bedöma tals storlek. 
• att hon/han känner igen orimliga resultat på uträkningar när man på vanligt sätt 

reflekterar över svar. 
(Efter Reys B & Reys R, 1995a, s. 28-29.) 

 
Att elever inte utvecklar en grundläggande taluppfattning av sig själva understryker Löwing 
(2008, s. 40) när hon framhåller att: ”det kräver en genomtänkt, långsiktig planering av 
läraren och rika tillfällen att praktisera kunskapen”. 
 
Det faktum att elevernas utveckling av taluppfattning dessutom framhålls i det centrala 
innehållet i skolans kursplan för matematik i årskurs F-3, förstärker ytterligare dess vikt för 
elevernas utveckling av grundläggande matematikkunskaper: 
 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan 
användas för att ange antal och ordning. /…/ 

• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 
/…/ 

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och 
överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. 
Metodernas användning i olika situationer. /…/. (Lgr 11, 2011, s. 63) 

Att taluppfattning är en viktig och avgörande faktor i elevers matematiklärande framgår av 
ovanstående sammanställning, men frågan kvarstår: Hur utvecklas taluppfattning? 
 
2.2 Tabellkunskaper och taluppfattning  
För att över tid utveckla en god taluppfattning behöver elever enligt Löwing (2008, s. 39-
40, 67) behärska följande grundläggande matematiska delområden: talmängder på en 
grundläggande nivå, positionssystemet, räknelagar samt så kallade tabellkunskaper, det vill 
säga grundläggande additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionskombinationer. 
 
Med grundläggande additions- och subtraktionskombinationer avses enligt McIntosh 
(2008, s. 93) additioner från 0+0 till 10+10 och motsvarande subtraktioner. Genom att 
tillämpa dessa kombinationer utvecklar eleverna ”personliga verktygslådor med effektiva 
beräkningsmetoder” (McIntosh, 2008, s. 93), så kallade räknestrategier, och förstår 
sambanden i tabellen. Enligt Löwing (2008, s. 67) har elever som behärskar kombinationer 
med flyt stora fördelar när de skall lösa problem av olika slag. Eftersom de 200 
grundläggande additions- och subtraktionskombinationerna inte är oberoende av varandra, 
finner man en rad enkla mönster som rätt utnyttjade kan underlätta inlärningen. Med 
grundläggande multiplikations- och divisionskombinationer avses enligt McIntosh (2008, s. 
101) multiplikationer från 0•0 till 10•10 och motsvarande divisioner. Genom att tillämpa 
dessa kombinationer låter man bland annat eleverna utveckla och upptäcka sambanden 
mellan multiplikation och division, samt när det gäller multiplikation sambandet mellan 
multiplikation och addition. Även Löwing (2008, s. 180) framhåller de grundläggande 
multiplikations- och divisionsoperationerna som nödvändiga förkunskaper för elevers 
fortsatta matematiklärande. Hon konstaterar att elever som inte hanterar dessa operationer 
med flyt ofta får svårigheter med såväl huvudräkning som skriftlig räkning.  
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2.3 Tabellkunskaper, mentala räknestrategier och minneskunskaper 
En viktig aspekt av grundläggande tabellkunskap är enligt McIntosh (2008, s. 93) 
huvudräkningsfärdigheter, så kallade mentala räknestrategier, vilka ”ökar deras [elevernas] 
kompetens, självförtroende och känsla att behärska talen”. Han poängterar särskilt att en 
förutsättning för att eleverna skall kunna utveckla en effektiv huvudräkningsfärdighet, är att 
eleverna kan de grundläggande kombinationerna (McIntosh, 2008, s. 93).  
 
McIntosh (2008, s 94) framhåller även vikten av säkra minneskunskaper när det gäller att 
”veta eller mycket snabbt kunna härleda grundläggande additions- och multiplikations-
kombinationer, tillsammans med motsvarande subtraktions- och divisionskombinationer”. 
Ur ett undervisningsperspektiv framhåller McIntosh (2008, s. 94) specifikt, att det är 
mycket viktigt att man urskiljer de två faser som grundläggandet av tabellkunskaperna 
utgörs av: 
 
• fas 1 - där den grundläggande förståelsen för kombinationerna läggs, och  

• fas 2 - där kombinationerna memoreras, övas och befästs. 

I själva inlärningsmomentet får dessa två faser inte blandas ihop, utan bör hållas åtskilda. 
”Det är en avgörande skillnad mellan att lära sig kombinationerna utantill om man inte helt 
förstår dem och att memorera tabellen om man kan beräkna dem på egen hand” 
(McIntosh, 2008, s. 94). 
 
2.4 Tabellkunskaper - procedurell eller konceptuell kunskap? 
När vikten av att eleverna utvecklar en grundläggande tabellkunskap framhålls, så kallad 
procedurell kunskap (produkt), är det lätt att det tolkas som att vikten av en konceptuell 
kunskap (process) åsidosätts. Det ena utsluter dock inte det andra (Skott m.fl., 2010, s. 23). 
Löwing (2008) framhåller exempelvis att: 
 

Det räcker emellertid inte med att en elev förstår de olika strategierna. Ännu viktigare 
är det att eleven förstår dem på en sådan nivå att de också kan tillämpas i olika 
situationer. (Löwing, 2008, s. 67) 
 

Att utveckla en grundläggande tabellkunskap utesluter inte heller att man inkluderar 
kommunikation och interaktion mellan lärare och elever och mellan elever, för att 
visualisera, verbalisera och tydliggöra det lärande som pågår i klassrummet. Anthony och 
Walshaw, (2009, s. 9) framhåller bland annat vikten av att elever ges tillfälle att arbeta såväl 
individuellt som i grupp, i syfte att utveckla matematikens innehåll: 
 

Students need to be taught how to communicate mathematically, give sound 
mathematical explanations, and justify their solutions. (Anthony & Walshaw, 2009, s. 
19) 

 
Även Boaler (2011, s. 51) framhåller vikten av kommunikation och interaktion genom att:  
 

De elever som pratar under matematiklektionerna får möjlighet att nå en djupare 
förståelse genom att de förklarar sitt arbete, och de som lyssnar får större möjligheter 
att förstå. (Boaler, 2011, s. 51) 

 
Matematikspråkets kommunikativa förutsättningar som bestående av begreppsinnehåll och 
begreppsuttryck framhålls specifik av Johnsen Høines (2000, s. 68-70) och kan även knytas 
till Vygotskijs teorier om såväl verksamhet som lärande (Johnsen Høines, 2000, s. 118-119).  
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Vikten av att utveckla en grundläggande tabellkunskap kan också relateras till Piagets 
begrepp om operationell kunskap. Operation betecknar ”en handling som kan vändas”, det 
vill säga att eleven har förmågan att vända ett tankeled eller tänkandet (Johnsen Høines, 
2000, s. 109). Den operationella kunskapen måste dock få tid att mogna, den måste 
upprepas och tränas (Johnsen Høines, 2000, s. 112). Detta bekräftas även av bland andra 
McIntosh (2008, s. 94), som framhåller vikten av att kunna härleda grundläggande 
kombinationer på ett automatiserat sätt.  
 
Paralleller kan även dras till Piagets teori om tillägnandet av kunskap (adaption), som en 
process sammansatt av två processer som är oskiljaktiga motsatser: 
 
• assimilation, där nya kunskaper glider in i ett existerande schema, och  

• ackommodation, där schemat måste ändras (modifieras) för att den nya kunskapen 
skall kunna assimileras. (Efter Johnsen Høines, 2000, s. 113.) 

Även Vygotskijs teori om närmaste utvecklingszon och elevers behov av stöttning 
(scaffolding) (Johnsen Høines, 2000, s. 119) kan knytas till utvecklingen av grundläggande 
tabellkunskaper, genom att undervisningen bedrivs på så sätt att elever stegvis medvetande-
görs om de räknestrategier som ligger till grund för att utveckla tabellkunskaper. Genom att 
kombinera dessa två teoretikers grundidéer är förutsättningarna goda för att utveckla såväl 
procedurella som konceptuella matematiska kunskaper hos eleverna (Johnsen Høines, 
2000, s. 67-68). 
 
 
3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att få kunskap om betydelsen av att elever redan i skolans tidiga 
år (årskurs F-3) grundlägger matematiska tabellkunskaper. 
 
Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 
 

• Hur kan grundläggande tabellkunskaper påverka elevers fortsatta matematik-
lärande? 
 

• På vilket sätt kan elever lära sig grundläggande tabellkunskaper mest effektivt? 
 

• Hur kan undervisning underlätta elevers inlärning av de grundläggande tabellerna? 
 

Frågorna kommer att besvaras med hjälp av en systematisk litteraturstudie. 
 
 
4 Metod 
 
En systematisk litteraturstudie innebär att en systematisk inventering av för 
frågeställningarna relevant tidigare genomförd och publicerad forskning görs (Eriksson 
Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s. 24). I en systematisk litteraturstudie ställs 
undersökningsfrågan till forskningslitteraturen istället för till människor (Eriksson Barajas, 
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m.fl., 2013, s. 70). Förutsättningen för att kunna genomföra en systematisk litteraturstudie 
är förstås att det finns tillräckligt många för frågeställningarna relevanta studier som kan 
utgöra underlag för en analys (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 26-27). 
 
Systematiska litteraturstudier kan, enligt Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 27,) svara på 
frågor som: 
 

• Vad fungerar bäst? Vad är effektivt? 
• Finns vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss åtgärd eller undervisnings-

metod?  
 
Eftersom Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010, Kap. 1§5) föreskriver att den undervisning 
som bedrivs i skolan skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, blir 
systematiska litteraturstudier intressanta även inom ramen för ”ordinär” undervisning 
(Eriksson Barajas, m fl, 2013, s. 17). 
 

4.1 Etiska överväganden  
Enligt Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 69-70) är en mycket viktig del i arbetet med en 
systematisk litteraturstudie etiska överväganden avseende urval och presentation av resultat. 
Denna studie inkluderar därför endast litteratur som är ”peer reviewed”. Att litteraturen är 
”peer reviewed” innebär att den är granskad av minst två oberoende experter i syfte att 
säkerställa arbetets innehåll och kvalitet (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 62). Studien utgår 
även ifrån att ”peer reviewed” innebär att artiklarnas forskningsetiska hänsyn har granskats. 
Resultaten av samtliga sökningar och den slutligen utvalda litteraturen finns arkiverad för 
säkerhet och tillgänglighet. Etiska överväganden omfattar även att samtlig utvald litteratur 
analyseras och presenteras på ett objektivt sätt (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 70). 
 

4.2 Beskrivning av sökprocessen 
I detta avsnitt beskrivs hur litteratursökningsprocessen gått till. Inledningsvis beskrivs vilka 
databaser som använts och vilka sökord på svenska respektive engelska som prioriterats. 
Därefter beskrivs den sökstrategi som tillämpats vid databassökningen.  

4.2.1 Databaser 
Utifrån information som erhållits i samband med ett seminarium om informationssökning 
vid Högskolan Dalarna 2014-03-04, har sökningar genomförts i följande databaser: 
 

• Libris 
Libris ger access till litteratur på högskole-/universitetsbibliotek i Sverige. 

• Google scholar 
I Google Scholar kan sökning av vetenskaplig litteratur göras. Inloggning via  
Högskolan Dalarna möjliggör tillgång till det material man hittar. 

• ERIC Proquest 
Educational Resources Information Center – ger tillgång till världens största digitala 
databas för utbildningsvetenskaplig forskning. 

• Summon@Dalarna 
Söktjänsten Summon ger tillgång till det mesta av Högskolan Dalarnas biblioteks 
resurser som böcker, artiklar, uppsatser, filmer med mera. 
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Även i Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 75, 78) omnämns ERIC Proquest och Google 
scholar som databaser användbara för att finna utbildningsvetenskaplig forskning. 

4.2.2 Sökord 
De sökord som, på basis av information som framkommit i avsnittet Bakgrund, har valts ut 
är: matematik, tabellkunskaper (alternativ räknetabeller), strategier (alternativ räkne-
kunskaper och räkneoperationer) och grundläggande. Motsvarande sökord på engelska blir 
”mathematics”, ”combinations”, ”strategies” (alternativ ”operations” och ”skills”) och 
”basic”.  
 
När det gäller det initialt självklara sökordet tabellkunskaper, erhölls betydligt färre träffar 
än förväntat. Därför utökades sökningen med närliggande sökord av kategorin talfakta och 
taluppfattning, vilka i avsnittet Bakgrund framkommit som för undersökningsfrågorna 
relevanta. 
 
Efter en initial sökning i den internationella sökbasen ERIC Proquest framkom utifrån de 
”abstracts” som lästes igenom, att även de engelska sökorden behövde utökas. Sökordet 
“combinations” kompletterades med sökord av kategorin “arithmetic”, “strategies”, ”basic 
facts” och “mental computation”.  
 
Utifrån ytterligare en analys av de sökträffar som generats, inkluderades även sökord som 
relaterade till memorering av tabellkunskaper, det vill säga sökord inom kategorin 
“automatic fact knowledge arithmetic”, “rote memorization arithmetic facts” och ”rote 
learning arithmetic facts”. Inkludering av dessa sökord, samt en kombination av dessa, 
renderade i en mängd träffar relaterade till mental kognitiv kunskap, minneskapacitet 
avseende kort-, lång- och arbetsminne, samt forskning som specifikt berörde elever med 
behov av stöd etcetera. De erhållna träffarna bedömdes då som alltför ”breda” för att 
bedömas som relevanta för undersökningsfrågorna. 
 
Trunkering av sökord har tillämpats i syfte att utöka sökningarna och täcka upp olika 
varianter (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 81). 

4.2.3 Sökstrategi 
I enlighet med de rekommendationer som Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 81-83) ger för 
en systematisk litteraturstudie, inleddes arbetet genom sökningar i respektive databas med 
de på förhand fastställda sökorden på svenska respektive engelska.  Engelska sökord har 
företrädelsevis använts i sökning i sökbasen ERIC Proquest som är en internationell 
sökmotor. Endast vetenskapliga artiklar och avhandlingar har inkluderats, i enlighet med 
Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 59, 61-62) rekommendationer. Sökningarna begränsades, i 
de fall sökbasen erbjöd verktyg att begränsa utfallet, till att endast omfatta studier som 
relaterade till de tidiga skolåren (årskurs F-3). 
 
En första sortering av utfallet gjordes utifrån träffarnas benämning (titel) alternativt 
sammanfattning (abstract), i de fall det fanns tillgängligt, och en bedömning av deras 
relevans gentemot undersökningsfrågorna gjordes. Exkluderingskriterier i samband med 
denna första sortering utgjordes bland annat av att artiklarna var på annat språk än engelska 
eller svenska, eller att dess innehåll berörde andra ämnen eller andra aspekter av matematik 
än de för undersökningsfrågorna relevanta. De träffar som valdes ut för en mer grundlig 
genomgång genomlästes i sin helhet, alternativt när det gällde avhandlingar, utifrån dess 
resultat och sammanfattning, för en slutlig bedömning av dess relevans för 
undersökningsfrågorna. Inkluderingskriterier i detta stadie utgjordes av att litteraturen 
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specifikt inkluderade tabellkunskaper, att forskning från olika studier inkluderades 
(Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 154), samt att forskningen skulle vara ”färsk” (Eriksson 
Barajas, m.fl., 2013, s. 31), det vill säga forskning äldre än år 2000 exkluderades. 

4.3 Sökresultat 
Databasen Google scholar visade sig ge en ohanterlig mängd träffar. Eftersom det inte 
finns något effektivt sätt att i denna databas begränsa sina sökningar, tillvaratogs endast ett 
fåtal träffar som bedömdes vara för undersökningsfrågan relevanta. Exempelvis gav 
sökning på mental computation 978 000 träffar. Genom att begränsa sökningen till år 
2000-2014 reducerades antalet träffar till 64 000, vilket fortsatt gav ett alltför stort antal 
träffar. I ett försök att ytterligare begränsa sökningen lades mathematic* till, vilket inte gav 
färre träffar. Google scholar bedömdes därmed inte erbjuda tillräcklig möjlighet att 
begränsa sökningarna på ett relevant sätt och hänsyn togs endast till de tre träffar som hade 
erhållits i en initial genomgång av de cirka 60 första träffarna. 
 
Sökningen i Google scholar genererade också en stor mängd träffar avseende 
tabellkunskaper med referens till databasen DiVA (Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv 
för forskningspublikationer och uppsatser). Därför genomfördes en specifik sökning i 
DiVA. Denna sökning gav dock enbart träffar på examensarbeten och inga 
forskningspublikationer. Enligt Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 63) bör utbildnings-
rapporter typ examensarbeten inte inkluderas i systematiska litteraturstudier, varför DiVA 
valdes bort som alternativ sökbas. Sökningen i databasen Summon@Dalarna gav ett 
mycket begränsat sökresultat, varför även denna databas bedömdes som mindre prioriterad 
att söka vidare i. 
 

4.3.1 Sammanfattning av sökresultat 
I nedanstående tabell (Tabell 1) redovisas en sammanfattning av sökresultatet. Totalt antal 
träffar uppgick till 979 068. Exklusive Google Scholar (bortsett de tre träffarna som 
bedömdes som relevanta) uppgick det totala antalet träffar till 838. Av dessa bedömdes 
slutligen 9 träffar vara relevanta för undersökningsfrågorna. Sju av de nio utvalda träffarna 
kommer från sökningar i ERIC Proquest.  

Tabell 1. Sammanfattning av sökresultat 

Databas Totalt antal 
träffar 

Träffar utifrån titel 
eller abstract 

bedömda 
som relevanta 

Antal 
granskade 

träffar 

Antal 
utvalda 
träffar 

Libris 89 11 4 1 
(21)) 

     
Google Scholar 32) 

(978 233) 
6 3 1 

     
Summon 69 2 1 0 
     
ERIC Proquest 677 26 24 7 

(81)) 
Summa 838 

(979 068) 
45 32 93) 

(11) 
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1) Varav 1 avhandling förekom i två sökningar 

2) Eftersom inte alla träffar kunde beaktas anges ett sökresultat som endast inkluderar de tre 
träffar som erhölls utifrån de första ca 60 träffarna. 

3) Summan enskilda artiklar eller rapporter blir med anledning av att två träffar återkom i 
flera sökningar 9. 

Den utvalda litteraturen består av en doktorsavhandling, fyra vetenskapliga artiklar i form 
av fallstudier och fyra vetenskapliga artiklar i form av metaanalyser. Litteraturen täcker ett 
tidsspann från år 2000 till 2013. Majoriteten (sju träffar) daterar från år 2007 och framåt. 
När det gäller litteraturens geografiska ursprung finns studier från Europa, inklusive 
Norden, USA och Australien representerade.  

4.3.2 Den utvalda litteraturens totala kvalitet 
En litteraturstudie syftar till att ”hitta bevis för vilken rutin, undervisningsmetod eller 
åtgärd som är till störst nytta för lärande” (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 85). Därför 
måste den utvalda litteraturen värderas och granskas kritiskt.  
 
Enligt Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 85-86) bör forskningskritisk granskning, när det 
gäller studier med kvantitativa undersökningsmetoder, omfatta dess syfte och 
frågeställningar, design (studieupplägg), urval, mätinstrument samt analys och tolkning.  
Speciellt viktig är studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet kan definieras som 
”mätmetodens förmåga att vid upprepad mätning av ett konstant fenomen ge samma 
mätvärde” (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 103). Med validitet avses ett mätinstruments 
förmåga att mäta det som är avsett att mätas (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 105). 
  
Vid kvalitativ forskning kan följande kriterier för kritisk granskning tillämpas: 
 

• Kvaliteter i helhetsbeskrivningen 
Innefattar perspektivmedvetenhet (forskarens förförståelse), intern logik (att 
studiens syfte styr metodval) och etiskt värde (att forskaren visar etisk omsorg). 

• Kvaliteter i resultaten 
Innefattar innebördsrikedom (objektivitet), struktur (tydlighet) och teoritillskott 
(bekräftar existerande teorier eller kompletterar eller förändrar teorin). 

• Rimlighetskriterier 
Innefattar diskurskriteriet, heuristiskt värde, empirisk förankring, konsistens och 
det pragmatiska kriteriet, kort sagt dess validitet. 

(Efter Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 139-145.) 
 
Eriksson Barajas, m.fl. (2013, s. 145) påminner dock om att ”kvalitetskriterierna bör 
bedömas med hjälp av sunt förnuft, och en allmän helhetsbedömning av studien bör 
göras”.  
 
Den systematiska litteraturstudien bör inkludera såväl kvantitativa som kvalitativa studier, 
framhåller Eriksson Barajas, m.fl. (2013, s 20): ”Beprövad erfarenhet har lika stor vikt som 
vetenskaplig grund inom utbildningsområdet”. 
 
Vid analys av urvalet är det viktigt att komma ihåg att kvalitativa undersökningar ofta får ett 
inifrånperspektiv som bygger på en interaktion mellan forskaren och informanten. 
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Forskarens perspektivval påverkar vad som undersöks och hur ett fenomen undersöks och 
beskrivs (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 125). Ett kriterium i att värdera praxisnära 
forskning är att forskning är färskvara (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 115), vilket i denna 
litteraturstudie uppfylls genom att en majoritet, sju av nio artiklar, daterar från år 2007 och 
framåt. 
 
Den i denna litteraturstudie utvalda litteraturen omfattar sju studier som baseras på 
kvalitativa undersökningsmetoder och två studier som baseras på kvantitativa 
undersökningsmetoder. Samtliga studier har analyserats utifrån de ovan angivna kriterierna 
för kvantitativ respektive kvalitativ forskning, och har bedömts vara av god kvalitet.  

4.3.3 Presentation och analys av utvald litteratur 
I detta avsnitt redovisas (Tabell 2) och presenteras den litteratur som valts ut. Därefter 
redovisas hur den utvalda litteraturen har analyserats utifrån dess relevans att besvara 
litteraturstudiens frågeställningar (Tabell 3). 
 
Tabell 2. Redovisning av utvald litteratur  
 
Avhandlingar 
 Titel Författare År Land Språk 
1. Räknespår - Barns 

matematiska utveckling från 
6 till 15 års ålder 

Häggblom, Lisen 2000 Finland Svenska 

 
Vetenskapliga artiklar i form av fallstudier 
 Titel Författare År Land Språk 
2. Strategies in Subtraction 

Problem Solving in Children 
Barrouillet, Pierre, 
Mignon, Mathilde, 
Thevenot, Catherine 

2008 Frankrike Engelska 

3. Year 6 Children: Has the 
New British Mathematics 
Curriculum Helped Their 
Mental Computation? 

Ineson, Gwen 2007 England Engelska 

4. Teaching Mental 
Computation Strategies in 
Early Mathematics 

Heirdsfield,  
Ann Margaret 

2011 Australien Engelska 

5. Developing Computation McIntosh, Alistair 2004 Australien Engelska 
 
Vetenskapliga artiklar i form av metaanalyser 
 Titel Författare År Land Språk 
6. Elementary School Students' 

Mental Computation 
Proficiencies 

Varol, Filiz, Farran, 
Dale 

2007 USA Engelska 

7. Fluency with Basic Addition Garza-Kling, Gina 2011 USA Engelska 
8. Why Can't Johnny 

Remember the Basic Facts? 
Baroody, Arthur J,  
Bajwa, Neet Priya,  
Eiland, Michael 

2009 USA Engelska 

9. Att ändra arbetssätt och 
kultur inom den inledande 
aritmetikundervisningen 

Neuman, Dagmar 2013 Sverige Svenska 
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Presentation av utvald litteratur 
I litteraturen ingår en doktorsavhandling där Häggblom (2000) kartlägger och analyserar 
hur elever löser matematikuppgifter på olika åldersnivåer, samt hur elevers kunskaper och 
färdigheter förändras under grundskoletiden (finlandssvensk daghem/förskola och 
grundskola). Det är alltså en longitudinell undersökning som sträcker sig över en tidperiod 
om cirka tio år.  
 
Tre artiklar beskriver longitudinella studier som undersöker hur explicit undervisning i 
mentala räknestrategier påverkar elevers grundläggande matematikkunskaper. Ineson 
(2007) undersöker i sin brittiska studie utfallet av beslutet som togs 1998 att inkludera 
mentala räknestrategier i kursplanen för matematik, i syfte att förbättra elevernas 
matematikkunskaper avseende grundläggande aritmetik. I en tre år lång studie i Australien 
undersöker McIntosh (2004) hur skriftlig huvudräkning kan utvecklas från årskurs 2-4, 
samt vilka undervisningsstrategier avseende skriftlig huvudräkning som främjar 
utvecklingen av taluppfattning. Studien omfattar nio skolor och totalt 37 lärare. I den tredje 
studien beskriver Heirdsfield (2011) hur hon följt och coachat två australiensiska lärare i 
årskurs f-2 i implementeringen av en undervisning baserad på forskning om vikten att i den 
grundläggande matematikundervisningen uppmuntra att eleverna utvecklar ett flertal 
mentala räknestrategier.  
 
Fyra artiklar utgörs av metaanalyser som sammanställer aktuell och tillgänglig forskning 
relaterad till grundläggande matematikkunskaper. Den amerikanska forskaren Garza-Kling 
(2011) undersöker i sin artikel vad det betyder att ha ”flyt” (fluency) i de grundläggande 
additionskombinationerna. Varol och Farran (2007), även de från USA, sammanfattar i sin 
artikel aktuell forskning avseende mentala räknestrategiers effekter för elevers 
matematiklärande, som motpol till skriftlig algoritm. Den svenska forskaren Neuman 
(2013) sammanfattar i sin artikel de observationer hon gjort i samband med tidigare 
forskningsstudier inom den inledande aritmetikundervisningen. I artikeln diskuterar 
Neuman även hur aritmetiken grundläggs i de tidiga årskurserna, inklusive hur 
tabellkunskaper erhålls. 
 
Vidare beskriver två artiklar fallstudier som på olika sätt är relaterade till 
undersökningsfrågorna. Barrouillet, Mignon och Thevenot (2008) undersöker i sin studie 
elever i år 3 (Frankrike) och de räknestrategier de använder för att lösa enkla 
subtraktionsproblem som är omvända additionsproblem, exempelvis 6+3=9 blir omvänt  
9-6=3. De i USA verksamma forskarna Baroody, Bajwa och Eiland (2009) tar i sin artikel 
upp det faktum att memorering av de grundläggande tabellkunskaperna är avgörande för 
elevernas fortsatta matematiklärande.  De undersöker även hur elever automatiserar de 
grundläggande tabellkunskaperna.  

Analys av utvald litteratur 
Den utvalda litteraturen har analyserats utifrån dess innehåll i syfte att identifiera mönster 
och teman, det vill säga centrala fynd, som bedömts som relevanta för studiens 
frågeställningar (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 147-148). Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 
163) betonar vikten av att analysera likheter och skillnader i de olika fynden i studierna, 
samt att skapa nya övergripande områden eller teman. 
 
I nedanstående tabell (Tabell 3) framgår hur den utvalda litteraturen har analyserats utifrån 
dess relevans att besvara litteraturstudiens frågeställningar: 
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1. Hur kan grundläggande tabellkunskaper påverka elevers fortsatta matematik-
lärande? 

2. På vilket sätt kan elever lära sig grundläggande tabellkunskaper mest effektivt? 
3. Hur kan undervisning underlätta elevers inlärning av de grundläggande tabellerna? 

Tabell 3. Analys av utvald litteratur 
 
Litteratur Centrala fynd och relevans för 

litteraturstudien 
Fråge-
ställning 

Häggblom, Lisen 
(2000), Räknespår - Barns 
matematiska utveckling från 
6 till 15 års ålder 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Hur kunskaper och färdigheter förändras 
under grundskoletiden.  

-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Undervisning för förståelse 
-‐ Undervisning baserad på kommunikation 

1 
 
1 
 
2 
3 
3 

Barrouillet, Pierre, 
Mignon, Mathilde, 
Thevenot, Catherine 
(2008), Strategies in 
Subtraction Problem Solving 
in Children 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Skillnader i memorering av tabellkunskaper 

mellan addition och subtraktion. 

1 
 
2 
 
3 

 
Ineson, Gwen (2007), 
Year 6 Children: Has the 
New British Mathematics 
Curriculum Helped Their 
Mental Computation? 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Hur specifik undervisning påverkar elevers 
matematiklärande 

-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Undervisning för förståelse 
-‐ Hur specifik undervisning påverkar in-

lärningen av grundläggande subtraktions-
kombinationer 

1 
 
1 
 
2 
3 
 
3 

Heirdsfield,  
Ann Margaret (2011), 
Teaching Mental 
Computation Strategies in 
Early Mathematics 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Hur specifik undervisning påverkar elevers 
matematiklärande 

-‐ Concept map for Mental Computation 
-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Undervisning för förståelse 
-‐ Undervisning baserad på kommunikation 
-‐ Bör mentala räknestrategier läras ut explicit? 

1 
 
1 
 
2 
2 
3 
3 
3 

McIntosh, Alistair 
(2004), Developing 
Computation 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Hur specifik undervisning påverkar elevers 
matematiklärande 

-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Undervisning för förståelse 

1 
 
1 
 
2 
3 

Varol, Filiz, Farran, Dale 
(2007), Elementary School 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

1 
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Litteratur Centrala fynd och relevans för 
litteraturstudien 

Fråge-
ställning 

Students' Mental 
Computation Proficiencies 

-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Bör mentala räknestrategier läras ut explicit? 
-‐ Undervisning för förståelse 
-‐ Konceptuell kunskap 

2 
3 
3 
3 

Garza-Kling, Gina 
(2011), Fluency with Basic 
Addition 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Meningsfull memorering 
-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Undervisning för förståelse 
-‐ Undervisning baserad på kommunikation 

1 
 
2 
2 
3 
3 

Baroody, Arthur J,  
Bajwa, Neet Priya,  
Eiland, Michael (2009), 
Why Can't Johnny 
Remember the Basic Facts?  

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Meningsfull memorering 
-‐ The passive storage view (procedurell 

kunskap) vs The active construction view 
(konceptuell kunskap) 

-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ Undervisning för förståelse 
-‐ Bör mentala räknestrategier läras ut explicit? 

1 
 
2 
 
2 
 
2 
3 
3 

Neuman, Dagmar 
(2013), Att ändra 
arbetssätt och kultur inom 
den inledande 
aritmetikundervisningen 

-‐ Grundläggande tabellkunskaper avgörande 
för utveckling av taluppfattning 

-‐ Mentala räknestrategier 
-‐ ”De tio bastalens 25 kombinationer” 
-‐ Undervisning för förståelse 

1 
 
2 
3 

2/3 
 
 
 
5 Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas centrala fynd som bedömts som relevanta för att besvara 
respektive frågeställning. Eventuella likheter och skillnader i de olika fynden i studierna 
redovisas också. 
 

5.1 Grundläggande tabellkunskapers påverkan på fortsatt matematiklärande 
All forskning som ingår i den utvalda litteratur framhåller på ett eller annat sätt 
grundläggande tabellkunskaper som avgörande för elevers fortsatta matematiklärande och 
en förutsättning för att tillgodogöra sig en välutvecklad taluppfattning. Dessutom är 
forskarna överens om att tabellkunskaper måste grundläggas genom att elever tillgodogör 
sig mentala räknestrategier (Baroody m.fl., 2009, s. 69; Barouillet, m.fl., 2008, s. 247; 
Häggblom, 2000, s. 7; Garza-Kling, 2011, s. 82; Heirdsfield, 2011, s. 1; Ineson, 2007, s. 542; 
McIntosh, 2004, s. 49; Varol & Ferran, 2007, s. 89; Neuman, 2013, s. 38).  
 

According to the number sense perspective (Active Construction View), memorizing 
the basic combinations entails constructing a well-structured or -connected body of 
knowledge that involves patterns, relations, algebraic rules, and automatic reasoning 
processes, as well as facts. In effect, fluency with the basic number combinations 
begins with and grows out of number sense. (Baroody, m.fl.., 2009, s. 69) 
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I resultaten av de longitudinella studierna som är inkluderade i materialet, påvisas konkret 
hur grundläggande tabellkunskaper påverkar elevers fortsatta matematiklärande. Tre av 
dessa studier, Ineson (2007), Heirdsfield (2011) och McIntosh (2004), utgörs av studier 
baserade på specifika undervisningsinsatser. I alla tre påvisas att grundläggande 
aritmetikundervisning som baseras på mentala räknestrategier resulterar i att elevernas 
matematikkunskaper förbättras såväl avseende variation i mentala räknestrategier, som 
avseende tillämpning av skriftlig algoritm (uppställning). Ineson (2007, s. 554) visar 
dessutom att fler elever valde att lösa problemen genom huvudräkning istället för med 
skriftlig algoritm när de fått en specifik undervisning baserad på mentala räknestrategier. 
Såväl Heirdsfield, (2011, s. 10) som McIntosh (2004, s. 49) konstaterar att lärarna upplevde 
eleverna som mer medvetna, mer självsäkra, och mer ”matematiska” när de fått en 
undervisning baserad på mentala räknestrategier. Lärarna i McIntoshs (2004, s. 49) studie 
förespråkar till och med en senareläggning av introduktionen av skriftlig algoritm från 
årskurs 1 till årskurs 3. 
 
Den longitudinella studie som Häggblom (2000, s. 5) genomfört skiljer sig från de två 
ovanstående på så sätt att den studerar hur en elevgrupps kunskaper och färdigheter 
förändras under grundskoletiden. Det rör sig alltså inte om en studie baserad på en specifik 
undervisningsinsats. Resultatet av denna studie visar att huvudräkning överlag är vanligare 
än skriftlig algoritm i de lägre årskurserna, medan skriftlig algoritm ökar i högre årskurser. 
Den visar också att årskurstypiska uppgifter överlag erhåller lägre lösningsprocent ju högre 
upp i årskurserna eleverna kommer (Häggblom, 2000, s. 270).  Eleverna har alltså svårare 
att lösa uppgifter inom ett högre talområde och uppgifter med komplexa strukturer 
eftersom de kräver mer sammansatta tankefunktioner. Enligt Häggblom (2000, s. 272) 
sammanhänger resultatet med elevernas taluppfattning, där allt mer komplexa talstrukturer 
leder till nya svårigheter.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att all i denna litteraturstudie inkluderad forskning, 
bekräftar uppfattningen att grundläggande tabellkunskaper är en förutsättning för elevers 
fortsatta matematiklärande. Skillnader mellan olika forskningsresultat berör snarare hur 
elever tillgodogör sig grundläggande tabellkunskaper och om och hur grundläggande 
tabellkunskaper explicit skall läras ut.  
 

5.2 Effektiva sätt att lär sig grundläggande tabellkunskaper 
Att grundläggande tabellkunskaper utgör en förutsättning för elevers fortsatta 
matematiklärande, uttrycks av den i denna litteraturstudie ingående forskning. Den andra 
frågeställningen - På vilket sätt kan elever lär sig grundläggande tabellkunskaper mest 
effektivt? - berör hur elever på bästa sätt lär in de grundläggande tabellkunskaperna. Utifrån 
den i litteraturstudien ingående forskningen kan två teman urskiljas, som kan associeras till 
denna frågeställning: meningsfull memorering och mentala räknestrategier.   
 
Meningsfull memorering 
Baroody m.fl. (2009, s. 70) sammanfattar i sin studie hur forskning visar hur elever normalt 
tillgodogör sig grundläggande tabellkunskaper i tre faser: 
 

1. upp- respektive nedräkning 
2. härledd talfakta 
3. automatisering/flyt.  
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De två första faserna kategoriseras enligt Baroody m.fl. (2009, s. 70) som långsamma 
kognitiva processer, och fas 3 som en snabb kognitiv process. Fas 3 kan uppnås genom ren 
memorering (the passive storage view), som dock riskerar att generera en begränsad och 
oflexibel kunskap, eller genom meningsfull automatisering (the active construction view), 
som genererar en flexibel och konceptuell kunskap, som kan tillämpas i nya okända 
situationer.  
 

Focusing on structure, rather than memorizing individual facts by rote, makes the 
learning, retention, and transfer of any large body of factual knowledge more likely. As 
with any worthwhile knowledge, meaningful memorization of basic combinations can 
reduce the amount of time and practice needed to achieve mastery, maintain efficiency 
(e.g., reduce forgetting and retrieval errors), and facilitate application of extant 
knowledge to unknown or unpracticed combinations. (Baroody m.fl., 2009, s. 71) 

 
Vikten av meningsfull memorering framhålls även av Garza-Kling (2011, s. 84) som menar 
att forskning visar att elever ofta har lätt för att memorera ”dubblor”, och att det hjälper 
dem att enkelt härleda ”nära dubbelt”-kombinationer. 
 
När man förspråkar meningsfull memorering måste man dock vara uppmärksam på elever 
som aktivt memorerar tabellkunskaper. Det är enligt Baroody m.fl. (2009, s. 75) extremt 
svårt och gör att många elever helt ger upp, trots att de med en annan typ av inlärning 
skulle kunna ha tillgodogjort sig tabellkunskaperna. Garza-Kling (2011, s. 82) påpekar 
också att det är skillnad mellan snabbhet och ”effektivitet”. Bara för att en elev kan (eller 
inte kan) memorera kombinationer, säger det ingenting om dennes förståelse för 
matematiken. 
 

Students who can quickly recall facts might be good at memorizing but may be quite 
immature in their mathematical understanding and thinking. (Garza-Kling, 2011, s. 82) 

 
Den forskning som ingår i litteraturstudien förespråkar inte övning av tabellkunskaper i 
form av drill. Däremot kan delade meningar urskiljas i hur stor undervisningsfokus som 
bör ägnas åt så kallad meningsfull memorering.  Utifrån erfarenheter från sina studier 
framhåller Neuman (2013, s. 16) att ”tabellträning kan hindra utveckling av 
talföreställningar”. Istället för att fokusera på att utveckla elevernas förståelse för de 
aritmetiska lagarna, lägger man, enligt Neuman (2013, s. 17), ner alltför mycket tid på ren 
tabellträning i skolan. 
 
Mentala räknestrategier 
I den metaanalys som Varol och Farran (2007, s. 89) har genomfört, konstateras att 
matematikundervisningen under de första skolåren tidigare baserades på skriftliga 
algoritmer.  Dagens forskare framhåller istället vikten av mentala räknestrategier och aktuell 
forskning undersöker sambanden mellan elever som är framgångsrika i matematik och 
faktorer som påverkar elevers ”säkerhet” och flexibilitet. 
 

In the past, the primary mathematics computation in early school years was based on 
the pen-and-paper algorithm. However, today researchers have realized the 
importance of mental computation, and have been exploring its effects on student’s 
success in mathematics and the factors that influence children’s accuracy and 
flexibility. (Varol & Farran, 2007, s. 89) 

 
Med utgångspunkt från den forskning som inkluderas i Varol och Farrans (2007) studie, är 
forskarna ense om att mentala räknestrategier, det vill säga aritmetiska beräkningar som 
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utförs utan hjälpmedel som penna, papper och miniräknare eller dator, lägger grunden för 
goda matematikkunskaper (Varol & Ferran, 2007, s. 90). 
 
I detta sammanhang tar bland andra Heirdsfield (2011, s. 4-5) upp vikten av gemensamma 
begrepp och förståelse för vad mentala räknestrategier är, och har för ändamålet utarbetat 
en ”Concept map for Mental Computation”(Figur 1).  
 
 

 
 Figur 1. Concept map for Mental Computation (Heirdsfield, 2011, s. 15) 
 
Resultatet av litteraturstudien visar att det finns en grundläggande konsensus inom 
forskningen att mentala räknestrategier lägger grund för goda matematikkunskaper. När det 
däremot gäller frågan om och i så fall hur mentala räknesstrategier skall undervisas explicit, 
uttrycks vissa meningsskiljaktigheter. Detta behandlas i nästa avsnitt. 
 

5.3 Undervisning som kan underlätta inlärning av grundläggande tabellkunskaper 
Enligt resultatet av litteraturstudien konstateras att den grundläggande matematik-
undervisningen i de tidiga skolåren bör baseras på mentala räknestrategier. Hur och om 
dessa skall undervisas explicit, råder dock inom forskningen delade meningar. Den utvalda 
litteraturen benämner begreppet explicit undervisning. 
 

So, to summarise, the literature suggests that there are definite benefits to children 
being able to manipulate numbers mentally, but whether or not these strategies should 
be explicitly taught is debatable. (Ineson, 2007, s. 544) 

 
Explicit undervisning 
Det finns delade meningar mellan forskare huruvida mentala räknestrategier explicit bör 
undervisas eller ej, konstaterar Varol och Farran (2007, s. 93-94) i sin studie. Utifrån den 
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inventering de genomfört drar de dock slutsatsen att explicit undervisning behövs. Bland 
annat hänvisar de till Reys forskning: 
 

Moreover, Reys clearly states that ‘‘mental computation should be a visible part of an 
elementary mathematics program’’. According to him, there are five widely accepted 
reasons for teaching mental computation. The reasons he addressed are: 
1. it is a prerequisite for successful development of all written arithmetic 
 algorithms; 
2. it promotes greater understanding of the structure of numbers and their
 properties; 
3. it promotes creative and independent thinking and encouraging students to create 

ingenious ways of handling numbers; 
4. it contributes to the development of better problemsolving skills; and it is a basis 

for developing computational estimation skills. 

(Varol & Farran, 2007, s. 93)  
 
I den forskning som uttrycker tveksamhet inför explicit undervisning, höjs ett varnande 
finger för det faktum att det finns en risk att eleverna lär sig räknestrategier utantill, som en 
drillkunskap (Baroody, 2009, s. 75; Varol & Farran, 2011, s. 93). Vidare framhålls vikten av 
att eleverna själva, på egen hand behöver utveckla sina mentala räknestrategier (Heirdsfield, 
2011, s. 2; Varol & Farran, 2011, s. 93).  
 
Forskningen som ingår i denna litteraturstudie pekar dock på att det finns en samsyn i att 
den specifika undervisningen fokuserar på förståelse. Det vill säga att undervisningen 
bedrivs på så sätt att eleverna verkligen förstår vad som ligger till grund för räkne-
strategierna (att tal består av delar och helheter och deras inbördes relationer), och att 
läraren diskuterar den med eleverna och att eleverna diskuterar den sinsemellan (Baroody 
m.fl., 2009, s. 77; Heirdsfield, 2011, s. 2; Garza-Kling, 2011, s. 84; Häggblom; 2000, s. 285; 
McIntosh, 2004, s. 47-48, Neuman, 2013, s. 17). Ett lärande som ofta benämnas 
konceptuellt. I den metaanalys som Varol och Farran (2011, s. 91) genomfört, konstaterar 
de dock att trots att sambandet mellan konceptuell förståelse och procedurell kunskap har 
varit föremål för studium i många undersökningar, finns det lite empirisk information om 
hur matematisk förståelse och kunskaper interagerar och parallellt utvecklas i samband med 
undervisning. De framhåller detta område som speciellt intressant för vidare forskning. 

Svårigheter i samband med inlärning av grundläggande tabellkunskaper 
Några av de studier som är inkluderade i denna litteraturstudie tar upp vissa specifika 
svårigheter i samband med inlärning av de grundläggande tabellkunskaperna, som är 
intressanta när det gäller aspekter av specifik undervisning. En sådan återkommande aspekt 
är att tabellkunskaper för subtraktion ofta är svårare att tillämpa än de för addition 
(Heirdsfield, 2011, s. 11; Neuman, 2013, s. 9). I sin longitudinella studie urskiljer Ineson 
(2007, s. 554) en tydlig förbättring av matematikkunskaperna i subtraktion genom specifik 
undervisning i huvudräkningsstrategier. Neuman (2013, s. 15) förespråkar, i syfte att 
komma åt denna problematik, ”de tio basbegreppen” eller ”de 25 kombinationerna” för att 
tala om ”dessa aritmetikens grundstenar”, lika nödvändiga för aritmetisk utveckling, som 
kunskap om bokstäver och ljud är för utveckling av läs- och skrivfärdigheter. 

 
En definition av att ha insikt om basbegreppen är att ha utvecklat sådana 
föreställningar om de tio bastalen, att man direkt kan se kombinationen 6|2|8 som 6 
+ 2 = 8, 2 + 6 = 8, 8 – 6 = 2 eller 8 – 2 = 6. Det vill säga föreställningar där 
additionens kommutativa egenskap, liksom upplevelsen av sambandet mellan addition 
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och subtraktion, omedelbart och osökt framträder på ett självklart sätt. (Neuman, 
2013, s. 15) 
 

Även Barrouillet m.fl. (2008, s. 233) konstaterar i sin studie att det är stor skillnad på vilka 
strategier elever använder för addition respektive subtraktion. Att plocka fram svaret direkt 
”ur minnet” var betydligt mindre frekvent i subtraktion än i addition. 
 
Att den forskning som inkluderas i denna litteraturstudie framhåller mentala räknestrategier 
som avgörande för att utveckla grundläggande tabellkunskaper framgår tydligt. Skillnaderna 
forskare emellan består i hur och om dessa strategier bör läras ut rent explicit till eleverna 
eller inte.  

Sammanfattning 
Genom denna litteraturstudie har studiens frågeställningar besvarats. Inga större menings-
skiljaktigheter kan egentligen urskiljas mellan de olika forskarna. Konsensus råder kring att 
grundläggande tabellkunskaper är en viktig del i att utveckla en god taluppfattning, som i 
sin tur är karakteriserande för elever som är framgångsrika inom ämnet matematik. Vidare 
konstateras att tabellkunskaper grundar sig på mentala räknestrategier. Hur dessa strategier 
skall eller bör läras ut är dock en fråga som besvaras lite olika av forskarna. Forskningen 
uttrycker däremot enighet om att undervisningen måste grunda sig på elevernas förståelse 
för strategierna. Förståelsen grundar sig enligt denna forskning på kommunikation och 
interaktion mellan lärare och elever och mellan elever. 
 
 
 
6 Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras och sammanfattas litteraturstudiens förutsättningar avseende 
metod och resultat. Resultatdiskussionen avslutas med en återkoppling till de 
frågeställningar som lyftes i avsnittet Inledning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Förutsättningarna för den här litteraturstudien har begränsats av det faktum att den var 
tidsbegränsad till åtta veckor. En försvårande faktor i samband med sökprocessen var att 
ämnet tabellkunskaper är ett delområde i matematikkunskapen som sällan undersöks 
isolerat, utan i ett större sammanhang, varvid antalet sökord var tvunget att utvidgas. Det 
totala antalet träffar 838 indikerar det omfång av litteratur som har beaktats. En första 
sortering gjordes utifrån litteraturens titel och ”abstract”, varvid beslut togs om fortsatt 
analys eller inte. Vidare sorterades vissa artiklar, som var relevanta för frågeställningarna, 
men som behandlades på liknande sätt i flera artiklar, bort. Endast sökträffar från de 
utvalda databaserna har inkluderats i litteraturstudien. Det innebär att inget så kallat 
snöbollsurval (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 138) har tillämpats. Främst på grund av att 
utfallet från databassökningarna blev tillräckligt omfattande ändå, men också på grund av 
att tidsramen för denna undersökning inte tillät en sökprocess som omfattade både och. 
Snöbollsurval skulle i det här fallet ha inneburit att studien även hade inkluderat litteratur 
som framkommit genom manuell sökning (Eriksson Barajas, m.fl., 2013, s. 74). Detta 
förfarande kan kritiseras, eftersom det kan ha medfört att forskning som kan ha varit 
relevant för frågeställningarna kan ha missats. Förfaradet bedömdes dock som nödvändigt 
för att komma framåt i urvalsarbetet och kunna slutföra litteraturstudien inom given 
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tidsram. Det faktum att några träffar återkom i slutskedet av sökarbetet, betraktas som en 
bekräftelse på att databassökningen varit effektivt. 
 
Den för litteraturstudien utvalda litteraturen består av en blandning av longitudinella 
studier, metanalyser och fallstudier, vilket utgör en god bas för att få en heltäckande bild av 
ämnet och kunna besvara studiens frågeställningar. Metaanalysens styrka ligger, enligt 
Eriksson Barajas, m.fl., (2013, s. 29), dels i metodiken för att väga samman resultat från 
olika studier, dels i den systematiska kvalitetsvärderingen som inkluderar studier av hög 
vetenskaplig kvalitet.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Även när det gäller studiens resultat har det faktum att tabellkunskaper sällan undersöks 
separat, utan oftast som ingående i ett större sammanhang, utgjort en försvårande 
omständighet. Det har komplicerat arbetet att utkristallisera de resultat som specifik gäller 
tabellkunskaper och att sammanställa resultatet. Ett aktivt val har därför gjorts att i 
resultatet inkludera aspekter som avseglar taluppfattning samt grundläggande 
matematikkunskap, i vilka tabellkunskaper är ett viktigt delområde.  
 
Resultatet återknyter och bekräftar på många sätt de förutsättningar som beskrivits i 
avsnittet Bakgrund. Resultatet är dessutom relativt uniformt, och innehåller inte någon 
motstridig forskning. Däremot bidrar studierna med information på detaljnivå som är 
intressant. De longitudinella studiernas resultat ger konkreta bevis för vilken roll 
grundläggande tabellkunskaper spelar för elevers fortsatta matematiklärande, och ger 
därmed tydligt svar på denna litteraturstudies grundläggande syfte. 
 
Inledningsvis i denna litteraturstudie gav jag några exempel från min vfu som hade gjort 
mig uppmärksam på hur undervisningen organiserades i syfte att utveckla grundläggande 
tabellkunskaper. Den första reflektionen berörde om eleverna verkligen utvecklat 
grundläggande tabellkunskaper när många av dem i årskurs 3 fortsatt räknade på fingrarna. 
Utifrån resultatet av denna litteraturstudie är svaret: - Nej, det har de inte. Ett flertal av de i 
denna studie ingående forskningresultaten tyder på att de elever som i årskurs 3 använder 
sig av upp- respektive nedräkning som räknestrategi har mycket svårt att komma till en fas 
där de kan utveckla ett flexibelt och konceptuellt matematiktänkande som krävs för att 
kunna vidareutvecklas i matematik (Baroody, 2009, s. 70; Garza-Kling, 2011, s. 82; 
Neuman, 2013, s. 40-41) Dock bör en aspekt som Neuman (2013, s. 24-25) lyfter fram, att 
elever i förskoleklass och i årskurs 1 ofta använder sina fingrar och händer symboliskt, 
framhållas. De vet att handen har fem fingrar och de använder det som ett stöd exempelvis 
för att räkna ut 5+1=6. Det vill säga en hands fingrar +1. Neuman (2013) benämner detta 
”det odelade femtalet”.  Detta kan vara en viktig aspekt att ta hänsyn till i den inledande 
matematikundervisningen. Den andra reflektionen gällde frågan om det finns vetenskaplig 
grund för tillämpningen av rytm- eller sångramsor vid inlärning av multiplikationstabellen. 
Utifrån denna studie skulle även denna fråga besvaras nej. Det gör möjligtvis inlärningen 
lite roligare, men det tillför ingen förståelse för kunskapen. Tvärtom riskerar dylika 
aktiviteter att tabellkunskapen memoreras utan förståelse (Löwing, 2008, s. 160). 
 
Avslutningsvis togs det faktum upp att svenska elever presterar allt sämre i internationella 
mätningar (TIMSS och PISA), och om och i så fall varför detta skulle kunna härledas till 
eventuella brister i de grundläggande tabellkunskaperna. I en fördjupande analys av TIMSS 
2007 (Skolverket, 2008b), konstaterar Bentley att en grundläggande orsak till svenska 
elevers försämrade resultat är att elevernas taluppfattning och beräkningsprocedurer inte 
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har utvecklats tilläckligt. Bentley drar följande slutsats: ”De elever som klarar uppgifterna 
bäst tycks vara de, som också behärskar standardalgoritmerna för de fyra räknesätten” 
(Skolverket, 2008b, s. 138). En slutsats som kan tolkas som att Bentley förespråkar en 
större fokusering på inlärning av skriftlig algoritm under grundskolans tidiga år. I ljuset av 
resultatet av denna litteraturstudie motsäger forskningen Bentleys ovanstående 
konstaterande. Ineson (2007, s. 554) framhåller att elevernas matematikkunskaper efter sex 
år med en undervisning som explicit fokuserade på mentala räknestrategier i den grund-
läggande aritmetikundervisningen, hade förbättrats såväl avseende tillämpning av strategier, 
som avseende tillämpning av skriftlig algoritm. Det vill säga att en undervisning som 
specifikt fokuserade på mentala räknestrategier hade förbättrat elevernas tillämpning av 
skriftliga algoritmer. Resultatet visade också att fler elever valde att lösa problemen genom 
huvudräkning istället för med skriftlig algoritm. Detta innebär att väl utvecklade mentala 
räknestrategier kan stärka förståelsen för användningen av skriftliga algoritmer. McIntosh 
(2004, s. 49) konstaterar i sin studie, att alla lärare (37 stycken) ansåg att fokusering på 
mentala räknestrategier (huvudräkning) under de första åren i grundskolan avsevärd ökade 
elevernas kunskaper och självkänsla i att hantera tal och förstå platsvärde. Tidigare hade en 
majoritet av dessa lärare förespråkat introduktion av skriftliga algoritmer från och med 
årskurs 1 eller 2. Nu föreslog de att årskurs 3 vore mer lämpligt. Lärarna ansåg att 
fokuseringen på mentala räknestrategier under de första skolåren gjorde att eleverna 
utvecklade en mer solid bas att introducera skriftlig algoritm på. 
 
Resultatet av denna litteraturstudie har därmed besvarat såväl studiens frågeställningar som 
de personliga reflektionerna som finns beskrivna i avsnittet Inledning, som initialt väckte 
intresset för grundläggande tabellkunskapers inverkan på elevers fortsatta 
matematiklärande.  
 
 
 
7 Avslutande reflektion och förslag på fortsatta studier 
 
Kärt barn har många namn brukar det heta, och det stämmer när det gäller tabellkunskaper. 
Utifrån den litteraturstudie som nu genomförts konstateras att tabellkunskaper sällan 
behandlas som ett isolerat begrepp, utan normalt förekommer tillsammans med begrepp 
som taluppfattning, huvudräkning, räknestrategier, talfakta, grundläggande beräkningar, 
etcetera.  
 
Tabellkunskaper symboliserar även på ett distinkt sätt en het fråga inom lärande, nämligen 
den mellan produkt och/eller process. Produkten (procedurell kunskap) utgörs av att 
tillgodogöra sig de grundläggande additions-, subtraktions-, multiplikations- och 
divisionskombinationerna (tabellerna), medan processen (konceptuell kunskap) omfattar 
inlärning av och förståelse för grundläggande mentala räknestrategier (huvudräkning), som 
möjliggör inlärning av kombinationerna. 
 
Begreppet drillkunskaper associeras ofta med tabellkunskaper, och som så ofta är fallet när 
lärande diskuteras, verkar själva kärnfrågan, varför eleverna behöver utveckla grund-
läggande tabellkunskaper, hamna i något slags vakuum. I rädsla för att anklagas för att ägna 
sig åt att undervisa drillkunskaper, undviker ibland lärare helt att undervisa grundläggande 
tabellkunskaper. Men, precis som det i svenskämnet är viktigt att utveckla ett gott läsflyt i 
syfte att kunna fokusera på textens innehåll, gäller samma princip för matematiken. För att 
kunna fokusera och lägga sin kraft på problemlösning och kreativt tänkande, behöver man 
grundläggande tabellkunskaper för att utveckla ett gott räkneflyt. 
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I avsnittet Resultat omnämns detaljer i studierna som är intressanta och som kommer att 
bli värdefulla att inkludera i min framtida planering av grundläggande 
matematikundervisning. Speciellt intressant är det faktum att elever ofta har svårare för att 
lära sig de grundläggande subtraktionskombinationerna och hur man kan hitta 
undervisningsstrategier som istället för att undvika subtraktion främjar inlärningen av 
subtraktion. Neuman förspråkar exempelvis i sin studie ”de tio bastalens 25 
kombinationer”, som parallellet tränar addition och subtraktion.  
 
Forskning som ingår i denna litteraturstudie framhåller speciellt att eleverna behöver skapa 
sina egna mentala räknestrategier. Jag tolkar det dock inte som att eleverna själva skall 
skapa sina strategier bokstavligt, utan att eleverna måste få friheten att välja de strategier 
som fungerar bäst utifrån deras förförståelse och tankesätt. För mig som lärare är det 
viktigt att hjälpa eleverna i denna process.  
 
På ett personligt plan har den här litteraturstudien berikat mig. Den har inte bara förtydligat 
det faktum att det är av största vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sin egen 
undervisningsstrategi, oavsett om den baserar sig på studier, egna erfarenheter eller 
skolpraxis. Den har dessutom utökat min verktygslåda att erbjuda olika 
undervisningsstrategier avseende grundläggande matematikundervisning utifrån olika 
elevers behov, samt en möjlighet att identifiera det som elever eventuellt inte förstår och 
utifrån denna kunskap omorganisera och anpassa min undervisning till dessa elever.  
 
Utifrån denna litteraturstudie finns en mängd möjligheter till fortsatta studier. En möjlig 
studie är att undersöka i vilken form tabellkunskaper undervisas på vfu-skolan. En annan 
aktuell fråga är hur skolans digitalisering, i fråga om att använda läsplattor i matematik-
undervisningen, påverkar inlärningen av de grundläggande tabellkunskaperna. I avsnittet 
Inledning omnämndes Skolverkets diagnosmaterialet Diamant. Tillämpningen av detta 
material i syfte att utvärdera elevernas tabellkunskaper, skulle kunna undersökas i vfu-
skolan eller kanske i den kommun skolan tillhör. Kommunen använder detta material för 
att säkerställa elevernas grundläggande matematikutveckling. Enligt resultatet av denna 
litteraturstudie hade majoriteten av eleverna i vfu-klassen (årskurs 3), som beskrivs i 
Inledningen, inte lämnat den av Baroody beskrivna fas 1 (upp- respektive nedräkning), som 
är nödvändig för att vidareutvecklas i matematik. 
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